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PERFEKTNÍ ZAČÁTEK TVÉ
BUDOUCÍ KARIÉRY
ELK je nejúspěšnější společností zabývající se montovanými domy v Rakousku a jedním z předních dodavatelů v Evropě.
Nestavíme jen domy, ale plníme sny – za posledních 60 let pro více než 50 000 spokojených zákazníků. Staňte se součástí rodiny
ELK a pomozte utvářet náš úspěšný příběh.

ODSTARTUJ SVOU KARIÉRU U NÁS
V PROGRAMU TRAINEE (M/Ž)
 3 91 11 PLANÁ NAD LUŽNICÍ

PLNÝ ÚVAZEK

ZAHÁJENÍ
DUBEN 2022

Jsi středoškolák a neuvažuješ o dalším studiu? Končíš vysokou školu a rozhlížíš se kam dál?

PRÁVĚ PRO TEBE JE TU NÁŠ TRAINEE PROGRAM!
Během 12 měsíců si vyzkoušíš práci v jednotlivých odděleních naší firmy v Čechách i zahraničí.
Na konci programu si sám zvolíš pozici, která tě bude nejvíc bavit.

ČÍM NÁS ZAUJMEŠ
• máš ponětí o tom co je stavebnictví
• rozumíš si s počítačem a ovládáš MS Office
• baví tě uplatňovat své nápady a rád se učíš nové věci
• máš základní znalosti němčiny

CO MŮŽEŠ ČEKAT OD TRAINEE
• naučíš se komunikovat s pracovníky výroby, s projektanty, obchodníky a manažery
• můžeš se podílet na výrobě či montáži domu „vlastníma rukama“
• uvidíš, jak fungují procesy v oblasti dřevostaveb od kontaktu se zákazníkem až po předání klíčů od domu
• vyzkoušíš si práci s nejmodernějším software pro návrh dřevostaveb

CO MŮŽEŠ ČEKAT OD NÁS
• pracovní úvazek, který si společně upravíme, pokud ještě studuješ
• zkušenosti, které využiješ ve škole i v praxi
• individuální přístup, pružnou pracovní dobu a odpovídající plat
• možnost dlouhodobé práce na plný úvazek po ukončení Trainee nebo studia
Zaujal tě náš program Trainee? Těšíme se na tvé CV na prace@elk.cz a jsme připraveni se s tebou setkat.
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